
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zdnia2T maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia okreslenia sposobu ustalania cen i oplat za korzystanie
z_ obiekt6w pozostaiqcych w trwalym zarzqdzie Miejskiego oSrodka sportu
i Rekreacj i w Czerwionce-Leszczynach.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z cmra I marca 1g90 r. o samorzqdzie gmrnnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. tJ. 22018 r. poz.2204 z po2n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLll/513/09 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2oo9 ;.
w sprawie upowa2nienia Burmistrza Gminy i Miasta Czenirrionka-Leszczyny do okre6ienia
sposobu ustalania cen i oplat za korzystanie z uslug komunalnych o charakterze
u2ytecznoSci publicznej otaz za korzystanie z obiekt6w i urzqdzefi u2ytecznoSci publicznej
Gmlny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zarzqdzam co nastqpuje :

s 1.

1 . Ustalam godzinowe stawki czynszu brutto za korzystanie z obiekt6w sportowych
pozostaiqcych w trwalym zarzqdzie Miejskiego O6rodka Sportu i Rekreacji w Czenirrionce-
Leszczynach:

BUPMISTR,Z
GM."'v i vi IASTA

eeet* urnxa'uszczyny

1) boisko do pilki no2nej

2) sale gimnastyczne

3) st6l tenisowy

Zarzqdzenie nr 242119

200,00 zl

30,00 zl

7,00 zl

Zapisy pkt. 1) i2) nie dotyczE stowazyszei sportowych majqcych siedzibg na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn')i, Kt6re korzystajq z wymienionych obiektow na
podstawie odrgbnych um6w.

2. Ustalam oplaty w formie biletow wstqou dla os6b korzystajqcych z kqpieliska ,,U Grzyba"
przy ul. Furgola 73A w Czennrionce-Leszczynach :

1) dzieci do ukoriczenia 3 roku 2ycia

2) dzieci po ukoriczeniu 3 roku 2ycia. mlodzieZ szkolna za okazaniem
legitymacji

3) studenci do ukoriczenla 26 roku Zycia za okazaniem legitymacji

4) osoby posiadajqce karte seniora

5) bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosle + trojka lub wiqcej
dzieci

a) dzieci do 3 roku 2ycia

b) dzieci powyzej 3 roku 2ycia, mlodzie2 uczqca siq

c) dorosli

6) pozostale osoby dorosle

wstep wolny

3.00 zl

4,00 zl

5,00 zt

wstqp wolny

2,00 zl

4,0O zl

6,00 zl



3. Ustalam stawki optat za korzystanie ze spzgtu sportowo -rekreacyjnego dostqpnego na
obiei<tach MOSIR:

1 ) lezak

2) pilka (siatk6wka, koszyk6wka, pilka no2na)

3) rakietki do tenisa stolowego kol.

4) rakietki do badmintona kol.

{ [-lstaram oplaty w w formie bilet6w wstqpu za jdn4 godzine (60 minut
minut na przebranie) dla os6b korzystajqcych z krytej ptywalni w
Leszczynach:

1) dzieci do ukoriczenia 3 roku 2ycia

2) dzieci po ukoriczeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

3) studenci do ukoiczenia 26 roku Zycia za okazaniem legitymacji

4) osoby posiadajqce karte seniora

5) bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosle + trojka lub wiqcej
dzieci

a) dzieci do 3 roku 2ycia

tr) dzieci powy2ej 3 roku 2ycia, mlodzie2 uczqca siq

c) doroSli

6) pozostale osoby dorosle

7) oplata za ka2dq minutg po uplywie wyznaczonego czasu

8) rezerwacja basenu na 1 godzing

9) karnety walne pzez okres 3 miesiqcy uprawnia,qce do i4
godzinnych wejS6 na basen (postanowienia pkt 7) stosuje sig
odpowiedn io)

a) dzieci po ukonczeniu 3 roku 2ycia, mlodzieZ szkolna za okazaniem
legitymacji

b) studenci do ukoriczenia 26 roku Zycia za okazanienn legi\r166j;

c) osoby posiadajqce kartq seniora

d) pozostale osoby dorosle

10) 45 minutowy seans w te2ni solankowej

a) dzieci do 3 roku 2ycia

b) dzieci po ukoriczeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

c) osoby posiadajqce kartq seniora

d) pozostale osoby dorosle

5,0021

2,00zl

2,0021

2,0Ozl

ptywania +10
Czenivionce-

wstqp wolny

5,00 zt

6,00 zl

7,00 zl

wstqp wolny

4,00 zl

5,00 zt

9,00 zl

0,15 zl

270,00 zl

50,00 zl

60,00 zl

70,00 zl

90,00 zl

wstqp wolny

3,00 zl

4,00 zl

5,00 zt



s2.

Traci moc $ 3 Zarzqdzenia nr 469/18 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 2 pazdziernika
2018 r. w sprawie okre6lenia sposobu ustalania cen i oplat za korzystanie z uslug
komunalnych o charakteze uzytecznosci publicznej otaz za korzystanie z obiektow
i uzqdzeh u2yteczno6ci publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem 1 czenrvca 2019 roku.
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